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S tr eszcze nie
W rejonie uj.~cia Od1y wyst ępują k01:zystne warunki do rozwoju lwy sty ki i
organi: acji wypoc:y nku. Pod tym kątem zostały scharakte1y:oH'ane
pos:c:ególne obs:my: 11ybr:eże Ba/tyku, Zalew Szczeciński i Jezioro
Dąb i e.
S u m m ary
There are convenient possibilities for tourism development and rest
organisation in the mouth o/Odra River region. From the point oJ view oj
tourism and rest, such regions were described: Baltic coast. S:c:ecin
Lagoon and Dabie Lake.

l.

WSTĘP

Na ogó lną oce n ę stanu zagospodarowania turystycznego obszaru ujśc i a Odry
Zalewu Szczeciriskiego s kladają s i ę:
wie lkość bazy łóżkowej i jej przestrzenne rozmieszczen ie
zagospodarowanie turystyczne tras
Omawiany obszar charakteryzuje s i ę wysokim i walorami środowi s ka naturalnego
dziedzictwa kulturowego .
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Miejscowości

o funkcjach turystycznych: Trzebież, Brzózki, Nowe Warpno,
Stepnica, Karnocice, Lubin, Wieko, Wapnica, Wolin i Kamie11 Pomorski.
Miej scowość o funkcji uzdrowiskowej- Kami e ń Pomorski.
2.3. J ezioro

Dą bie

Jezioro Dąbie jest akwenem atrakcyjnym do uprawiania sportów wodnych,
natomiast ze względu na nisko położone brzegi jest mało atrakcyjne do uprawiana
turystyki przywodnej.
Miejscowościam i o funkcj i turystycznej są: Lubczyna i Czarna Łąka.

3. TURYSTYK A PI ESZA l ROW EROWA

3.1. T urysty ka piesza

Przy ocenie przydatności terenu dla uprawiania turystyki kwalifikowanej , a przede
wszystkim turystyki pieszej brano pod uwagę gł ównic atrakcyjność krajobrazu, a więc
tak ie elementy jak: rzeźba terenu, lasy, wody.
Przez najciekawsze tereny (krajobrazowo, ale także krajoznawczo) zostały oznakowane
szlaki dla uprawiających turystykę pieszą. Na terenie woj. szczecińskiego znajduje się l
29 l km znakowanych szlaków pieszych, z tego l 037 krn na omawianym obszarze.
Zestawienie znakowanych szlaków pieszych
Lp.

Obsza r

l.

Pas Nadmorski

2.
3.

Szczeciński Zespó ł

Zespó ł

Miejski
Gmin Chojer1skich

Il ość

8
36
6

Dłu goś ć

[km l

262
566
209

J%,j

25
55
20

Najwięcej

znakowanych szlaków turystycznych jest w okolicach Szczecina:
Na terenie Puszczy Bukowej
2 13
km
Na terenie Puszczy Wkrzański ej
- l 69 km
w tym, w granicach administracyjnych Szczecina
- 200 km.
Od maja ubiegłego roku przez woj. szczecir1skie prowadzi odcinek międzynarodowego
szlaku pieszego E9 (od granicy hiszpańsko - francuskiej, wzdłuż wybrzeża Francji,
Belgii, Holandii, Niemiec i Polski). Na terenie Polski szlak ten przebiega na trasie:
Świnoujści e, Międzyzdroje, Dziwnów, Rewa! i Kołobrzeg.
3.2. Turystyka rower owa

3.2.1. Międzynarodowe ścieżki rowero we.
Podstawowe założen ia przyjęte do projektu międ zynarodowej
wokół Zalewu Szczecińskiego to:
- -ominięcie maksymalne dróg o dużym natężeniu ruchu,

śc ieżki

rowerowej
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- wprowadzenie tras w interesujące przyrodniczo i rekreacyjne tereny,
- maksymalne wykorzystanie istn iejącej sieci dróg lokalnych i bazy noclegowo
-żywieniowej,

- rozmieszczenie głównej bazy noclegowo - żywieniowej w odległośc iach nie
większych ni ż 35 km , urządzonych miejsc chwilowego odpoczynku co 5,0 km,

-

Charakterystyka projektowanej trasy
Lp.

Odcinki trasy pomi9dzy głównymi bazami noclegowymi

l
l.

Przejśc i e

2.

Sw ino ujście - Mi ędzyzdroje

2

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

l o.
11.

graniczne Alhbeck - Swinouj śc i e

- przez centrum odległość - 22 km
- przez Karsibórz od l egłość -32 km
Mi ędzyzdroje - Wolin od ległość 24 km
Wolin - Gąs i e rzyno od l egłość- 29 km lub
Wolin - Stepnica od l egłość - 34 km
Stepnica - Lubczyna od l egłość- 27 km
Lubczyna - Smierdnica od legło ść- 26 km
Smierdnica - Szczecin Ustowo (Dziewoklicz) od l egł ość - 20 km
Szczec in Ustowo (Dziewoklicz)- Szczecin od l egło ść- 15 km
Szczecin - Dobieszczyn (projektowane drogowe przejśc i e graniczne) odl.
- 23.5 km
Szczecin - Trzebież odl egło ść - 30 km
Trzeb i eż - Nowe Warp110 przejśc i e gran iczne wodne do Altwarp
odległość - 23 km

,

3.2.2. Scieżki rowerowe- regionalne
Po ni żej przedstawiono propozycje tras rowerowych w obszarze do lnej Odry:
l . Szczecin Gumi eńce - Mierzyn - Dołuje - Lubieszyn - Buk - Stolec - Dobieszczyn Myś l ibórz Wielki- Nowe Warpno
2. Szczecin Głębokie - Tanowo - Tatynia - Jasienica - Trzebież- Brzózki - Warnolęka
-Nowe Warpno
3. Szczec in Pomorzany - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Ko łbaskowo - Moczyły Kamieniec- Kolbaskowo- Bęctargowo- Stobno- Dołuj e - Szczecin Gumieńce
4. Szczecin Podjuchy- Bukowiec -Kołowo -Glinna- Kartno- Żelisław iec- SinowoChlebowo - Szczecin Klucz
5. Gryfino - Wełtyń- Wirów - Chwarstnica- Borzym - Lubanowo - Banie - Swobnica
-Grzybno- Trzcińsko Zdrój
6. Gryfino - Dębogóra - Widuchowa - Ognica - Krajnik Dolny - Krajnik Górny (Kuropatniki i G łazy "Bliźniaki") - Piasek- Bielinek- Lubiechów Dolny- Cedynia
7. Chojna- Mętno - Orzechów - Cedynia - Osinów Dolny -Siekierki - Stare Łysogórki
- Moryń- Witnica-Narost- Brwice - Chojna
8. Mieszkowice - Bieli n - Moryń - Witnica - Białęgi - Chełm Dolny - Stołeczna Trzcińsko Zdrój
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9. Szczecin Śmierdnica - Kołowo - G linna - Stare Czarnowo - Ko·łbacz - Bielkawo Kobyłanka - Morzyczyn - Stargard Szczeciński
l O. Szczecin Dąbie - Załom - Czarna Ląka - Lubczyna - Goleniów - Miękawo Widzeńska- Stepnica-Żarnowo- Wolin
11. Wolin - Dargobądź - Wapnica - Lubin - Mi ędzyzdroj e - Wi sełka - Kołczewo Domysłów- Warnowo- Ładzin- Wolin
12. Wolin - Laska - Sibin - Połchowo - Jarszewc - kamień Pomorski - Świerzno -m
Ciećmierz- Cerkwica- Trzebiatów
'
l3. Kamień Pomorski - Dziwnówek - Pobierowo - Trzęsacz - Rewa! - Sliwin
Niechorze- Lędzin- Konarzewo - Trzebiatów
14. Kamień Pomorski - Świerzno - Stuchowa - Mechowo - Upadły - Golczewo - Buk Czarnoglowy - Przybiernów- Rzystnowo- Wolin
15. Przybiernów - Rokita - Moracz - Łożnica - Dzisna - Bialuń - Goleniów - Stawno Sowno- Grzędzice- Stargard Szczecit1ski

4. INNE FORMY WYPOCZYNKU
Jeździectwo

4.1.

Turystyka jeźd zi ecka staj e s ię w ostatn ich latach coraz bardziej popularna. Wielu
jest amatorów takiej formy wypoczynku połączonej z naukąjazdy konnej prowadzonej
przez szereg ośrodków jeźdz i eckich .
Wędkarstwo

4.2.

•

Srodowisko przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego stwarza duże
możliwości dla amatorów wędkarstwa. Ocena atrakcyjności cieków wodnych i
akwenów wodnych opiera się na wartości walorów środowiska naturalnego, przy
założeniu, że właściwie jest prowadzona gospodarka rybacka. Ważne jest również
dogodne położenie w stosunku do dużych zespołów miejskich. W wodach
województwa zachodniopomorskiego żyją prawie wszystkie ważniejsze gatunki ryb
występujące w Polsce.
4.3.

Myślistwo

Atrakcyjność

walorów myś liwskich łączy s i ę z możliwością polowaó i czynnego
wypoczynku na łonie przyrody. Ponadto polowania organizowane dla lurystów
zagranicznych są jedną z form turystyki.
4.4. Swobodne nurkowanie

Swobodne nurkowanie wymaga przede wszystkim wód głębokich i przezroczystych.
Na omawianym obszarze następujące wody mogą spełniać takie warunki:
jez. Morzycko,
rozlewiska Odry,
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jez. Miedwie.

5. ZA KOŃ CZE NI E

Korzystne warunki rozwoju rurystyki w rejonie UJSCta Odry wynikają przede
wszystkim z walorów środowiska naturalnego c harakteryzuj ącego się duży mi
kompleksami leśny mi (Puszcza Wk.rzańska, Puszcza Goleniowska, Woliński Park
Narodowy, Puszcza Bukowa) położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzennym
systemu wodnego dolnej Odry, Zalewu Szczeciński ego i Zatoki Pomorskiej. Pozwalają
one na uprawianie wszechstronnych form turystyki i organizację różnych form
wypoczynku.

